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Vážení obchodní přátelé, 
 

dlouho očekávané jaro je konečně tady, sníh definitivně roztál a sluneční paprsky začínají hřát. Na jaro jsme 

tedy museli počkat, ale na nové číslo časopisu Svět WEBDISPEČINKU čekat nemusíte, máme jej pro Vás 

připraveno. 

Největší pozornost budeme věnovat nové verzi aplikace WD Mobile určené pro „chytré“ telefony a tablety, 

kterou jsme pro Vás opět rozšířili o další funkce. Nově aplikace podporuje iPhone5, přidali jsme také podporu 

off-line jednotek, graf průběhu dne a další možnosti. 

Ukážeme Vám, jak vypadala prezentace WEBDISPEČINKU na Autosalonu v Brně, kde jsme byli součástí 

uceleného programu určeného pro fleetové manažery. 

Víte sami dobře, že závěr našeho časopisu vždy obstarává soutěž. Nebude tomu jinak ani dnes, opět se tedy 

můžete pustit do luštění soutěžního sudoku. Nezapomeneme ani na správnou odpověď na otázku z minulého 

čísla. 

 

Přejeme Vám příjemné čtení 

 

Vaše redakce 
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Novinka – nová verze aplikace WD Mobile 
V pravidelném půlročním intervalu k Vám přicházíme s novou verzí aplikace WD Mobile (mobilní 
WEBDISPEČINK). Tato verze je určena pro „chytré“ telefony a tablety s operačním systémem Android a iOS 
(iPhone a iPad) včetně posledního iPhone5. Projdeme si postupně nové funkce. Začneme tím, že volba 
„Zobrazení“ na titulní obrazovce Vám nyní umožňuje mnohem větší výběr parametrů pro filtrování zobrazení. 
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NOVINKA – NOVÁ VERZE APLIKACE WD MOBILE 

 



  

strana 5 

Podpora off-line vozidel 
V aplikace lze nově zadávat u vozidel bez on-line jednotky jednotlivé jízdy nebo souhrnná data za celý měsíc. 
Na prvním obrázku vidíte seznam vozidel off-line, pro jehož výpis jsme použili nové možnosti filtru ve volbě 
„Zobrazení“ (viz předchozí strana) a na druhém vidíte obrazovku „Jízdy“ s novými ikonami pro zadávání obou 
typů jízd. 
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Pokud chcete vložit jednotlivou jízdu, použijte tlačítko  (viz obrázek vlevo) a pokud potřebuje vložit 

sumární data za celý měsíc, použijte tlačítko  (viz obrázek vpravo). Na zadání dat pro jednotlivé jízdy není 
nic neobvyklého. U sumárních dat se po zadání příslušných údajů vytvoří dvě jízdy, jedna bude služební a 
druhá soukromá, v případě, že byla informace o počtu soukromých kilometrů uvedena. 
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Graf průběhu dne 
Další úplnou novinkou je graf průběhu dne. V nabídce u požadovaného vozidla vyberte „Průběh dne“ a 
dostanete graf pro aktuální den. Přepínání na jiné dny probíhá tak, jak jste zvyklí. Na grafu vidíte barevně 
odlišeny údaje: nastartováno, rychlost, nadmořská výška, případně hladina paliva v nádrži. 

   



NOVINKA – NOVÁ VERZE APLIKACE WD MOBILE 
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Zhasínání displeje 
Poslední novinkou je možnost nastavit aplikaci tak, aby nedocházelo po určité době ke zhasnutí displeje. Stačí 

z úvodní stránky použít tlačítko  a poté zatrhnout volbu „Nezhasínat“.  

 

Tolik dnes k novinkám v aplikaci WD Mobile. Budeme rádi, když si aktualizovanou verzi nainstalujete a 

doufáme, že se Vám nové funkce budou zamlouvat. 



  
WEBDISPEČINK NA AUTOSALONU V BRNĚ 

 

strana 9 

Fleetové pondělí na Autosalonu v Brně 
V pondělí 8. 4. 2013 se na Brněnském výstavišti konalo odborné setkání manažerů pro pořizování, správu a 
řízení vozových parků s názvem „Fleetové pondělí na Autosalonu“, které pořádal časopis FLEET firemní 
automobily. WEBDISPEČINK jako garant jednoho z nejdůležitějších témat, GPS monitoringu, zde nemohl 
chybět. Setkání potvrdilo neutuchající zájem odborné veřejnosti o možnosti monitoringu, jakožto jednoho 
z nejdůležitějších zdrojů úspor při správě vozového parku.  
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SOUTĚŽ 

Soutěž 
Nejdříve správná odpověď na minulou otázku, která zní: 
„Po vyřazení vozidla jsou při nastavení Archivace Std jeho data ve WEBDISPEČINKU uchovávána 2 roky.“ 

Výhercem březnového kola soutěže se stala Alena Rozumová, které tímto blahopřejeme a zasíláme drobné 
dárky. Pro Vás ostatní máme připravený další soutěžní úkol. 
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Po vyřešení sudoku zašlete devět číslic ze zvýrazněných políček emailem na adresu prihoda@hisoftware.cz a 
do předmětu napište Soutěž duben 2013. Svá řešení zasílejte do 30. 4. 2013. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, které odměníme drobnými dárky. 
 


